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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 پاییز

 

 های ایرانیان باستان در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدیدجستاری در اندیشه

 

 49/41/98 :ییدتأ یختار                41/8/99 :یافتدر یختار

 1 یصالح یمانپ 

 2 پوریانسبز یدوح
حضیرر فیراواا ایراننیاا در در یار      نشر گسترده فرهنگ ایرانی در دوره عباسیی 

هیای ایراننیاا   های علمی این دوره، اسیتببا  اد  عر یی را اا انشیشی     خلفا و محنط

 یرای شیر  حیشود     استاا    دنبا  داشت. ا ن ا ی الحشیش در شیر  نجیا البه،ی ،    

آمنی  اییراا    اا مضیامنن حممیت   پنجاه  نش اا سخناا امنرالمؤمننن حضرت علیی 

کرشش  یا ررکنبیی اا دو روت ررفینفی      استاا  جره  رده است. پژوهش پنش رو می

هیای ایرانیی  یرای ا ین ا یی       وجرد اهمنّت حممت رحلنلی و آماری نشاا دهش،  ا _

دقت کافی نشاشت  است و  سیناری اا آنجیا را   ها  الحشیش، وی در انتخا  این حممت

 شوا آوردا نام گرینشه آا    نبل اا یک شخصنت میبج  و  یا عنیراا ییک حمین       

الحشییش،   ا یی  البه،ی  ا ین   های ایرانی نبل ششه در شر  نجا  ناا کرده است. حممت

های فمیری و فرهنییی ایراننیاا  اسیتاا در درجی  او   ی  امیرر        دهنشه د،ش،  نشاا

 سی و پس اا آا، امرر اخهقی و سپس عل  و دانش هستنش.سنا
 

 .ینقد ادب یرانی،باستان، حکمت ا یرانا ید،الحد ینهج البالغه، ابن اب :کلیدواژگان
                                              

 .(p.salehi@Ilam.ac.ir) یالمعرب دانشگاه ا یاتگروه زبان و ادب یاردانش. 1
 .(sabzianpour@razi.ac.ir) یعرب دانشگاه راز یاتگروه زبان و ادباستاد . 2



 یدالحد یباستان در شرح نهج البالغه ابن اب یرانیانا هاییشهدر اند یجستار 911 

 مقدمه .1

حضور گسترده رجال سیاسی و عالمان ایرانی در دربار خلفای عباسی سبب نشرر گسرترده   

ای کره کمترر ادیبری را    دوره گردید. بره گونره  های ایرانیان باستان در این افکار و اندیشه

ای نکررده باشرد. ا    های ایرانیان باستان، اشارهتوان یافت که در آثار خویش به اندیشه می

توان گفت که شباهت فرهنگی ایران باستان با افکار ناب اسالمی، یکی ا  سوی دیگر می

عواملی بود که سبب استقبال گرم ایرانیان ا  اسالم شد و ا  طرف دیگر، موجرب اسرتقبال   

 ادب عربی ا  این مهمانان ایرانی گردید. 

، البالغره ابن ابی الحدید ا  عالمان دینی این دوره اسرت کره در شررو خرویش برر نهر       

بره  شرو نه  البالغره  های ایرانی دارد. روش ابن ابی الحدید در استنادات فراوانی به اندیشه

ابتدا کلمات و عبارات را این صورت است که پس ا  بیان کالم امیرالمؤمنین حضرت علی

 نماید. کند. سپس آنها را ا  بعد دستور  بان و ادبیات عرب تشریح می ا  بعد لغوی بررسی می

جا و مناسب ا  آیات قرآن، احادیث، اشرعار معرروف عررب و منراب       روان، استفاده به نگارش 

های ایرانیان باسرتان در شررو   چنین، حکمت ار ش ادبی این شرو را باال برده است. هم 4فراوان،

  2:نویسدها میای دارد. ابن ابی الحدید درباره دلیل استفاده ا  این حکمت این کتاب، جایگاه ویژه

ندهای بسیاری از پادشاهان ایرانی را که بیشتر حکمی هستند، بیاان کاردی    پ

تا با ملحق شدن آنها به نصایح امیرالمؤمنین، پندهای دین و دنیا با ه  جمع شود؛ 

های های امیرالمؤمنین، بیشتر مفاهی  دینی غالب است و سفارشچرا که بر وصیت

دسات آوردن آن دو را داشاته   آنان بیشتر دنیایی است. پس هر کاس توییاق باه    

 3باشد، سعادتمند شده است.

                                              
نویسنده  342منبع و  222غه از منابع مکتوب و غیر مکتوب بهره برده است و از شرح نهج البال. ابن ابی الحدید در 1

 (.23، ص العذیق النضید بمصادر شرح نهج البالغةاستفاده کرده است. )الربیعی، 
 .4424، ص31، ج شرح نهج البالغةابن ابی الحدید، . 2
. درباره این سخن ابن ابی الحدید باید تأمل کرد؛ زیرا برای بسیاری از این مضامین ایرانی، معادلی در نهج البالغه3
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، تیزبینی و  یرکی نرژادی،  4حقیقت این است که ایرانیان باستان ا  طریق تعالیم ادیان

به بسیاری ا  حقایق هستی و خلقت، دست یافته بودند. با  2دانش دوستی و حقیقت جویی

ا  غربرال فرهنرگ اسرالمی     رسد در نهضت ترجمه، فرهنگ ایرانری این حال، به نظر می

های اسالمی بود بره  حاکم بر جامعه عباسی عبور کرد و آنچه همسو و هماهنگ با اندیشه

  3فرهنگ عرب منتقل گردید و بقیه حذف شدند.

البته، نباید نقش تعصّب ایرانی و شعوبی را در پر رنگ کردن اندیشه و فرهنگ ایرانی، 

کردند که شراهان ایرانری را   ، تالش بسیاری میهای ضد عربینادیده گرفت؛  یرا گرایش

با این حال، غیر قابل انکار اسرت کره    1تر ا  آنچه که بودند، نشان دهند.تر و باشکوهبزرگ

 9بخشی ا  ادب عباسی به فرهنگ و ادب ایرانیان اختصاص دارد.

                                                                                                          
 آمده است. اگر مضمون آنها دنیایی است، مضمون مشابه آن در نهج البالغه دنیایی است. به عالوه، مضممون بیشمتر

 های ایرانی اخالقی است و در برخی موارد دینی است.این حکمت
ٍة َرُسوٌل )یونس: 1  (.41. َوِلُکلِّ ُأمَّ
های دانش دوستی ایرانیان است: اگر دانش آویخته به ستاره ثریا باشمد، بمه ینمین . حدیث مشهور ثریا یکی از نشانه2

 (.314، ص44، جبحار األنوارر، )مجلسی، محمد باق یابند.مردانی از ایران به آن دست می
ننل کرده است که فرمود: در عمال  رییما، گوسمفندانی سمیاه دیمدم کمه گمروه  . عبد الله بن عمر از رسول اکرم3

انبوهی گوسفند سفید، داخل آنها شدند. ممردم از آن حضمرپ سرسمیدند: یما رسمول اللمهخ ایمن خمواب را  مه تعبیمر 
سفیینة است که عج  در دین شما و ه  در نسب و خون شما شریک خواهمد شمد )فرمایید؟ فرمود: تعبیر آن این  می

 (.202، ص خدمات متقابل ایران و اسالم، ننل از مطهري، البحار
بدان كه این سخنان از جمله سخنان ایرانیان است، همان كساني كفه اهفل كبفر و  » گوید:. جاحظ در این زمینه مي4

 افزاینفد ایي كه پاي تعّصب در میان باشد و آنان به ارزش و اعتبار پادشاهان ميپردازي هستند، به خصوص در ج دروغ
قدر باال گرفمت کمه احادیمث بسمیاری  ها آن(. این درگیری و برخورد ایرانیان و عرب334، ص1، جالحیوان)جاحظ، 

ه، مخالفمان هم  بیکمار جعل شد تا زبان فارسی را زبان اهل بهشت و زبان عربی را زبان جهنمیان قلمداد کننمد. البتم
چالش ننشستند. آنها ه  احادیثی مبنی بر بهشتی بودن زبان عربی و جهنمی بودن زبان فارسی ارائه کردند )آذرنوش، 

 (.303-59، ص میان فارسى و عربى
نقبفى بفه روشفنایى در سمور، . برای اطالع از تأثیر فرهنگ و ادب ایرانی در اشمعار شماعران عمرب، ر.): )سمب یان5

 (.54-45، ص تجوی امثال ایرانى در نظم عربيجس



 یدالحد یباستان در شرح نهج البالغه ابن اب یرانیانا هاییشهدر اند یجستار 911 

مضرامین  کند. ایرن   مضمون ایرانی یاد می 94ابن ابی الحدید در شرو نه  البالغه، ا  

مورد(، اردشیر  1مورد(، پرویز ) 41مورد(، انوشروان ) 41به ترتیب متعلّق است به بزرگمهر )

مورد بدون اشراره بره اسرم     1مورد( و  4مورد(، بهمن، فریدون، قباد و فیرو  )هر کدام  9)

 4مورد تکراری است. 1حکمای ایرانی نقل شده است. در میان آنها، تعداد 

 رویکرد تحقیق. طرح مسئله و 1-1

تحلیلی و آمراری بره دنبرال اثبرات دو مسر له       -پژوهش حاضر با دو رویکرد توصیفی

 اساسی است:

ا  دقّرت  شرو نهر  البالغره   های ایرانی برای . آیا ابن ابی الحدید در انتخاب حکمت4

 کافی برخوردار بوده است؟

لحدیرد، بیشرترین   های به کار رفته در شرو نه  البالغه ابن ابی ا. بر اساس حکمت2

 های فکری ایرانیان باستان، پیرامون چه مسائلی بوده است؟دغدغه

 پیشینه تحقیق. 1-2

پیرامون شرحی که ابرن ابری الحدیرد برر نهر  البالغره نوشرته اسرت، کرم و بریش،           

 هایی صورت گرفته است. علی اکبر فراتری در ایرن  مینره، بیشرترین پرژوهش را       پژوهش

 هایی ا  آیین سرخنوری در دسرتور سرخن    جلوهای با عنوان مقالهانجام داده است. وی در 
                                              

به تفصیل درباره اعتناد ایرانیان به اولین بشر؛ یعنی  درباره خلنت آدم نهج البالغه نین در شرح خطبه اول  . ه 1
(؛ در شرح همین 302 – 300، ص 3، جشرح نهج البالغةکند. ر.ك: )ابن ابی الحدید، کیومرث و زندگی او اشاره می

(؛ در شمرح خطبمه  همارده  در 2524، ص30کند. )هممان، ج درباره عمر زمین از دید مجوسان اشاره  میخطبه، 
خصوص جنگ با معاویه، به حمله فیروز سسر ی دگرد به سرزمین هیاطله و شکسمت او بمه سمبب ننمد عهمد اشماره 

ایرانیان باستان با عل  بالغت، در ایمن (؛ در جایی با اشاره به آشنایی 4440 – 4424، ص34، ج همانکند ر.ك: ) می
حركت قباد گیت: آرامشش ما شود كه با دیدن جسد بىصنعت مقابله در این جمله وزیر قباد دیده مى»نویسد: باره می

(؛ ابن ابی الحدید، یکی از جمالپ حکیمانه قابوس بن وشمگیر را ننمل 421، ص2، ج همان) را به حركت انداخت
دهد که نه تنها با فرهنگ ایرانی، بلکه با زبمان فارسمی هم  آشمنایی ( و این نشان می9394، ص34، ج همانکند ) می

 داشته است.
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هرا و الگوهرای    برخری ا  آیرین  کنرد   تالش می 4نه  البالغه، بر پایه شرو ابن ابی الحدید

 را بررسی نماید.  البالغه ا   بان شرو ابن ابی الحدید بالغی نه  -ادبی

بررسری روش لغروی   به  2البالغهروش لغوی ابن ابی الحدید در شرو نه  او در مقاله 

چنین، این نویسرنده در   هم .پردا د میدو شیوه تقلید و اجتهاد  شرو ابن ابی الحدید ا  میان

با  3در شرو نه  البالغه امام حسین  شناسی روایات ابن ابی الحدید درباره  آسیبمقاله 

هایی ا  شرو را  جنبه کند، میعی س رو ابن ابی الحدید بر نه  البالغهشنگاهی تاریخی به 

نیا منرد   انرد و  را که پیرامون آن حضرت بیان شرده  روایاتیو بکاود  درباره امام حسین

 بررسی کند.  ند،ستهآ مایی  شناسی و راستی آسیب

الحدیرد ا     ابری   نقد و بررسی دفاعیات ابرن علی اکبر فراتی در مقاله دیگری با عنوان 

الحدیرد    ابی  به نقد و بررسی دفاعیات ادبی و  بانی ابن 1البالغه در نه  گزینی امام واژه

و  البالغه نه جایگاه لغوی  کوشد، میو  پردا د میدر سطوو مختلف آوایی، لغوی و نحوی 

را ا   بان شارو معتزلی و با سامانی موضوعی کره بتوانرد    گزینی امیرمؤمنان دقت واژه

 . تبیین کند ،الگوی کارهای مشابه گردد

ا   9غةة فی شرو ابن أبی الحدید لنه  الربال  یةالعلو غةمظاهر البالئز در مقاله قاسم فا

کند. او انتقراداتی پیرامرون روش کراربرد     ناحیه بالغی، شرو ابن ابی الحدید را بررسی می

 منرد  بر اساس مطالعات نظرام  ، امّاکنایه، استعاره و برخی ا  صنای  بدیعی بر این شارو دارد

های موجود در شرو ابن ابی الحدید بر نه  البالغه را پژوهشی، حکمت تا کنون هیچ گونه

بررسی نکرده است و این پژوهش با اهدافی که در پیش دارد در نوع خود، منحصر به فرد 

 است.
                                              

 .3241، 45ش، مجله علوم حدیث. 1
 .3244، 3ش، 42، دوره های قرآن و حدیثمجله پژوهش. 2
 .3244، 94ش، فصلنامه علمى پژوهشى علوم حدیث. 3
 .3259، 32ش، غهنامه علمى پژوهشى نهج البالپژوهش. 4
 .3429، 2ش، 30، دوره مجله انجمن زبان و ادبیات عرب. 5
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 نامه ابن ابی الحدید. زندگی1-3

 الدین ابو حامد بن ابی الحدید مدائنی دانشمند، شاعر، ادیب، فقیه شافعی و اصرولی  عز

ق در مدائن به دنیا آمد و در همان شهر پرورش یافت. او بره سربب    985معتزلی در سال 

نزدیکی عقیدتی با ابن علقمی، و یر ادیب و دانشمند معتصم عباسی در شمار کاتبان دیوان 

ق به درخواست ابن علقمی،  511را در سال شرو نه  البالغه دارالخالفه در آمد و نگارش 

 ماه، آن را به نام همین و یر به پایان رساند. 8سال و  1و پس ا   شروع کرد

ق محکوم به مرگ شد، ولی  599ابن ابی الحدید در حمله هالکوخان به بغداد در سال 

به شفاعت ابن علقمی و وساطت خواجه نصیرالدین طوسری ا  مررگ نجرات یافرت. او در     

به بیران   مام علیق درگذشت. این دانشمند سنی مذهب، چنان در ستایش ا 595سال 

فضایل و برتری آن حضرت بر دیگران پرداخته است که برخی با تشکیک در مذهب وی، 

  4پندارند. او را شیعی می

پیش ا  ورود به بحث اصلی ال م است به این نکتره اشراره کنریم کره در کنرار بیران       

حدیرد، منراب    ابرن ابری ال   البالغه شرو نه هایی ا  ایرانیان باستان در ها و حکایتحکمت

ایم که نشان دهیم، بسیاری ا  این شواهد ایرانی، پیش ا  دیگری را با این هدف بیان کرده

ابن ابی الحدید در مناب  دیگری بیان شده بودند و فراوانری برخری منراب  عربری در نقرل      

 نظران عرب به آنها است.های ایرانی، به منظور نشان دادن میزان اهمیت صاحبحکمت

 ربط با سخنان امام علید ایرانی بی. شواه2

ربط ا  ایرانیان نقل ابن ابی الحدید در برخی موارد، برای عبارات نه  البالغه، سخنانی بی

دهیم که در مناب  عربی، شواهد کرده است، در این بخش با اشاره به چند نمونه نشان می

شود که ابن ابی الحدید به آنها توجه نکرده است، ولری  بهتری ا  فرهنگ ایرانیان دیده می

به سبب عشق و شیفتگی به فرهنگ ایرانی ا  شواهدی استفاده کرده اسرت کره شرباهت    

                                              
 .442 – 440، ص 2، جدایرة المعارف بزرگ اسالمى، «ابن ابی الحدید». فکرپ، 1
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نردارد. ال م بره یرادآوری اسرت کره       نزدیکی بره کرالم امیرالمرؤمنین حضررت علری     

به آوردن یک یرا  های ایرانی در مناب  عربی، بسیار  یاد است و در این مقاله، فقط  حکمت

 کنیم. دو نمونه بسنده می

 . عقل، منجی آدمی 2-1

 کااه روزا او را بااا کماا  ل اا    ن  جااآ آ ،خاادا ل اا  را بااه انسااان  نااداد 

 1.نجات بخشید

بره سرخنانی ا  ایرانیران باسرتان     ابن ابی الحدید در شرو این کلمه قصار امام علی

 2نویسد: کند و می اشاره می
 3اندیشه و نظر درست، بهتر از قدرت زیاد است.ایرانیان معت دند: 

ای، مشتبه گردد؛ مانند بآرگمهر: اگر بر انسان لاق  دور اندیش، نظر و ل یده

های اطارا  محا     کسی است که مرواریدی را گ  کرده است. بنابراین وی خاک

کند تا آن را بیاباد. انساان   وجو می کند. سپس آن را جستس وط آن را جمع می

کند، نیآ همین طور است به این ترتیب که آرا و نظرات مختلف را جمع میلاق  

 4 تر را بیرون کشد.که رأی درست آمیآد تا اینسپس یکی را در دیگری می

: چهار چیآ احتیاج به چهار چیآ دارد؛ حسب به ادب، شادی 5اردشیر بن باب 

                                              
 .401، ترجمه محمد دشتی، کلماپ قصار، حکمت نهج البالغه. 1
 .9515، ص20، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
ْأُي 3 ِدیِد )الثعالبی،. الرَّ ْیِد الشَّ

َ
ِدیُد َأْجَدی ِمَن األ  (.233، صالشكوی والعتاب وما وقع للخالن واألصحاب السَّ

م. 4 أُی ِبَمْنِ َلِة َمن َأَضلَّ ُلْؤُلَؤًة َفَجَمَع َما َحْوَل َمْسَنِطها ِمَن الت  می  راِب، ُثم َّ اْلَتَمَسمَهاالَعاِقُل الَحاِزُم إَذا أْشَکَل َعَلیِه الرَّ َحتَّ
می  مِر الُمْشِکِل، ُث َّ َیْضِرُب َبْعَضَها ِفمي َبْعمٍد َحتَّ

َ
أِی ِفي األ أَی َوَجَدَها، َوَکَذِلَك الَعاِقُل َیْجَمُع ُوُجوَه الرَّ ََ المرَّ َیْسمَتْخِل

ْصَوَب 
َ
؛ 14، ص سفرا  الملفو ؛ لطرطوشی، 202، صالشكوی والعتاب وما وقع للخالن واألصحاب )الثعالبی، األ

 (.304، صاإلیضاح في علوم البالغة؛ خطیب، 444، ص2ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،شری، ال مخ
 میالدی درگذشت. 242گذار سلسله ساسانی بود و در سال  . بنیان5
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 1 به امنیت، نآدیکی به دوستی و ل   به تجربه.

خصلت نجات بخشی عقرل اسرت کره در    ود، محور سخن امام علیشمالحظه می

توان به شواهد های ایرانی میدر حکمت وجو جستهیچ کدام ا  شواهد باال نیامده است. با 

شرباهت بیشرتری داشرته باشرند. بره      بهتری دست یافت که با این سخن گهربار امام

 عنوان نمونه در این باره آمده است:
است: امور دنیوی متفاوتناد برخای نگهدارناده و برخای     از اردشیر ن   شده 

نگهداشته هستند، آنچه که باید نگهداری شود مال و ثاروت اسات و آنچاه کاه     

کند نگهدارنده )آدمی( است ل   است...پس این ل   است که تو را محایظت می

  2 کنی.در حالی که تو مال را نگهداری می

 پرهیز از عیب جویی . 2-2

ترین آنها نآد تو کسی باشد که بیشتر باه دنباال   ین مردم و دشمنباید دورتر

 3های مردم است.لیب

 9کند اشاره می 1به سخنی ا  بزرگمهرابن ابی الحدید در شرو این کالم گهربار امام

 نویسد:  و می

                                              
ْمفِن، َوالَقَراَبفُة إلَفى . 1

َ
فُروُر إلَفى األ َدِب، َوالسُّ

َ
ْجِرَبفةِ أَْرَبَعٌة َتحَتاُ  إلَى أَْرَبَعٍة: الَحَسُب إلَى األ ِة، َوالَعْقفُل إلَفى التة  الَمفَودة

، 2، جاألبفرار و نصفوص األخبفار؛ ال مخشمري، 235، صالشكوی والعتاب وما وقع للخالن واألصحاب )الثعالبی،
 (.213، ص2، جالتذكرة الحمدونیة، ؛ ابن حمدون، 491ص

ْشَیاِء ُمْخَتِلَفٌة، َفِمْنَها َحاِرٌس َوِمْنَها مَ . 2
َ
ْحَرُوٌس َفاْلَمْحُروُس الَماُل َوالَحاِرُس الَعْنُل، ... َفاْلَعْنُل َیْحُرُسَك َوَأْنَت َأْقَساُم األ

األدب .( الزم به توضیح است، این عبارپ بی ک  و کاست در 43، ص الحكمة الخالدة)ابن مسکویه،  َتْحُرُس الَماَل 
)کلماپ قصمار، حکممت  نهج البالغه( و 25، ص االدب االصغیر واألدب الكبیر)ابن منفع،  الصغیر واألدب الكبیر

 آمده است. (341
 .92. نامه: 3
خسمرو و وزیمر  سموخراشمود، فرزنمد  که با عنوان ب رگمهر حکی  از او یماد می (میالدی 4سده . ُب رگمهر ُبْخَتگان )4

 بود. ساسانیسادشاه  انوشروان
 .4124، ص31، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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از او پرسیدند: آیا کسی وجود دارد که در او لیبی نباشد؟ گفت: کسای کاه   

 1 میرد.در او لیبی نباشد، نمی

جرو و سرخن    دستور به تنفرر ا  عیرب   شود، امیرالمؤمنین حضرت علیمالحظه می

 چین داده است و بزرگمهر گفته است: 
 همه لیب دارند.

 رسد عبارات  یر تناسب بیشتری با سخن امیرالمؤمنین حضررت علری  به نظر می 

 دارند: 
دوری کند: با متکبّر جو  نشینی با لیب دهد از ه به پسرش دستور می 2آذرباد

 3 بیند، همنشینی مکن.ناسپاسی که لیب مردم را می

به پسرش آمده است: پسرم باید که منفورترینِ مردم، نآد تو  4در نصایح قباد

کناد؛ زیارا در میاان ماردم     های دیگران را بیشتر آشکار مای کسی باشد که لیب

ن آنها هساتی، کراهات   هایی وجود دارد که تو سآاوارترین یرد برای پوشاندلیب

های مردم آشکار شود؛ زیرا بر توست که حک  به ظاهر که لیب داشته باش از این

هاا را  کند، لیبکنی و خداوند است که در خصوص آنچه پنهان است، داوری می

                                              
ِذي ال َعْیَب ِفیِه ال َیموُپ َهْل . 1 ؛ التوحیمدی، 23، ص2، جعیفون األخبفار)ابمن قتیبمه،  ِمْن َأَحٍد ال َعْیَب ِفیِه؟ َفَناَل: الَّ

محاضرات االدبفا  ؛ الراغب االصفهانی، 342، ص2، جالعقد الیرید؛ بن عبد ربه، 310، ص4، جاالمتاع و المؤانسة
 (.32، ص2، جو محاورات الشعرا  و البلغا 

. آذرباد مهرسپندان یا مازسپندان از موبدان ب رگ دوره ساسانی است که در زمان شاسور دوم، سمت دستوران دستور 2
ایران را داشته است. او به فرمان شاسور، کتاب اوستا را مرور کرد و آن را منظ  ساخت. خمدماپ برجسمته او بمه دیمن 

با احترام و تندیس از او سمخن رفتمه اسمت. ر.): )عفیفمی، ها یاد شده است و همه جا زرتشت در بسیاری از کتاب
 (.439-434، ص اساطیر و فرهنگ ایرانى در نوشته های پهلوی

اَس . 3 ِذي َیِعیُب النَّ  (.21، صالحكمة الخالدة)ابن مسکویه،  ال ُتَؤاِنَسنَّ اْلُمْعِجَب اْلَکُفوَر الَّ
و  454تما  444های  بود که دو بار بر تخت سادشاهی ایران نشست. بار نخست میان سال ساسانی. بیستمین سادشاه 4

 .بود سیروز یک و سسر  بالشوی جانشین  )میالدی( 923تا  455بار دوم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B8%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B9%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B9%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B3%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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  1 هایی را که پنهان بودن آنها را دوست داری، بپوشاند.بپوشان تا خداوند لیب

 آثار بد ستم . 2-3

 ارگآار بر رلیت خاویش سات  نمایاد در ایان صاورت اخات   نظار        اگر ک

 2آید.پیش می

به حکایتی کوتاه ا  ایرانیران باسرتان   ابن ابی الحدید در شرو این عبارت امام علی

 3نویسد: کند و می اشاره می
هاای پلیادی دارناد؛ زیارا     ای للیه پادشاه، نیات به اردشیر خبر دادند که لده

ای و به ضرر برخی دیگر است. آنان، صادر شده به نفع لدهاحکامی که در مورد 

هاا و بار اساا     کن  نه بر نیتاردشیر در پاسخ نوشت: من بر ظواهر حکومت می

بینای  ناه   کن  نه بر اسا  هوا و هو ، لملکرد آنها را میلدالت حک  صادر می

 4 چیآهای پنهانی آنان.

در خصوص آثار بد ستم است. در حالی کره سرخن اردشریر     محور سخن امام علی

ایرن در حرالی اسرت کره در ایرن  مینره، مطالرب        مربوط به ظاهر و باطن آدمری اسرت.   

 شود: تری ا  ایرانیان باستان در مناب  عربی وجود دارد که به برخی ا  آنها اشاره می مناسبت

                                              
: ِلَیُکْن 1 هْ  َأبَغُد َرعّیِتَك  . یا ُبَنيَّ بًا أنَت َأَحق  َمن َسَتَرها َوَکرِّ اِس ُعیو اِس، فإنَّ ِفي النَّ کَثُرُه  َتکشیفًا ِلمعایِب النَّ مما  إلیَك أ

ما إلیَك الُحکْ  ُ  َعَلی ما َظَهَر، َواللُه َیحُکُ  ِفیَ  غاَب... َواسُتِر الَعوَرَة َیسُتِر اللمُه َعلیمَك مما ُتِحمب  َتکِشُف ِمن َغاِئِبها َفإنَّ
(. الزم به توضیح است، بعید نیست کمه 45، ص الیخري في اآلداب السلطانیة والدول اإلسالمیةَرُه )ابن طنطنی، ِستْ 

را به قباد نسبت داده باشد؛ زیرا این سخنان در منبع دیگری از قول قباد ننل نشده اسمت  ابن طنطنی سخنان علی
 کرده است.زندگی می البالغهنهج سال بعد از جمع آوری  200و ابن طنطنی دست ک  

 .92. نامه: 2
 .2322، ص33، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 3
َرا. 4 ْعَماِل ال َعِن السَّ

َ
َُ َعِن األ َضا َوَأْفَح َیاِپ َوَأْحُکُ  ِباْلَعْدِل ال ِبالرِّ َواِهَر ال النِّ َما َأْمِلُك الظَّ العقفد )ابن عبمد ربمه،  ِئرِ إنَّ

؛ النمویری، 24، ص لبفاب اآلداب؛ ابن مننذ، 254،ص3، جالتذكرة الحمدونیة، ؛ ابن حمدون، 24، ص3، جالیرید
 (.34، ص4، جنهایة األرب فى فنون األدب
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 م، شورش و نایرمانی است.ایرانیان به یراست دریایته بودند که لاقبت ست  به مرد

از اردشیر ن   شده است: اگر شاه از لادالت رو بگرداناد، ماردم از اطالات     

 1 کنند.دوری می

شود. وقتی لدالت، غالب بار  ایرانیان معت د بودند که ب  در اثر ست  نازل می

 2 ایتد.ست  نباشد، همواره انواع ب  و مصیبت اتفاق می

 . فضیلت بخشش2-4

یارا ی  تن را از آناان   ،دارداش دریغ م را خود را از لشیرهکس  که یا

و اگر به یارا آنان نیازش ایتد و بخواهد که یاریش کنناد، باه   است دریغ داشته 

گروه زیادا را . هاا بسیار محروم ماندپس، از مسالدت دست .یاریش برنخیآند

 3.از یارا خود باز داشته است

المثل معروفری در ایرران   به ضربش ا  خطبه امامابن ابی الحدید در شرو این بخ

 نویسد:  کند و میباستان اشاره می
شاود،  دهد و هر آنچه که بخشیده میشود، بوی بد میهر آنچه که خورده می

 4پراکند.بوی خوش می 

این در حالی است که در فرهنگ ایرانی توجه خاصی به موضوع سخاوت شده است و 

سرخاوت موجرب   توانست به شواهد بهتری در این  مینه، مانند ضرب المثل این شارو می

 اشاره کند.   9ستایش است

                                              
اَعمِة. )ال مخشمری، . 1 مُة َعمِن الطَّ ِعیَّ ؛ 252، ص2ج ربیفع األبفرار و نصفوص األخبفار،إَذا َرِغَب الَمِلُك َعِن الَعْدِل َرِغَبمِت الرَّ

 (.332، صالشكوی و العتاب و ما وقع للخالن و األصحاب؛ الثعالبی، 294، ص3، جزهر اآلداب و ثمر األلبابلنیروانی، 
 (.39، صالحكمة الخالدة. إذا َل  َیُکِن الَعدُل َغالبًا َعَلی الَجوِر، َل  َیَ ل َتحُدُث ألواُن الَبالِء َواآلفاِپ. )ابن مسکویه، 2
 .22. خطبه: 3
 (.209، ص3، ج شرح نهج البالغةُکل  َما ُیؤَکُل َینِتُن َوُکل  ما ُیوَهُب َیأِرُج )ابن ابی الحدید، . 4
خاُء )ابن مسکویه، 5 َناِء السَّ ، از سندهای ایرانی(؛ یکی از سندهای انوشروان ایمن44، ص الحكمة الخالدة. َسَبُب الثَّ
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 . شواهد ایرانی مرتبط با سخنان امام3

ابن ابی الحدید در انتخاب برخی شواهد، ا  دقت کافی برخوردار نبوده است، ولی بسریاری  

ست. شواهد این قسمت را در سه های ایرانی را با مناسبت و تطبیق دقیق آورده اا  حکمت

کنریم و پرس ا  بیران شرواهد ابرن ابری        بخش سیاسی، اخالقی و علم و دانش تقسیم می

 آوریم. های دیگری ا  حکمت ایرانیان را برای تأیید بیشتر میالحدید، نمونه

 . امور سیاسی1–3

 . برتری رأی و تجربه پیران3-1-1

 1آیندتر است. اندیشه پیر در نظر من از ت ش جوان، خوش

بخشری ا    ابن ابی الحدید در شرو این کلمره قصرار امیرالمرؤمنین حضررت علری     

 1نویسد:کند و میرا نقل می 3به پسرش شیرویه 2های پرویزوصیت
تجربه و خوش گذران را نگماار کاه بسایار باه خاود      بر سپاهیانت جوانی بی

گذشات روزگاار   های اندکی دارد و نیآ شاخ  پیاری کاه    مغرور است و تجربه

گونه که کهولت سن، بدن وی را ضعیف کرده است و  ل لش را گریته است، همان

 5باید از پیران با تجربه و اندیشمند بهره ببری.

                                                                                                          
  از خلق دریغ مدار )عنصمر المعمالی کیکماووس بمن اسمکندر، بوده است که اگر خواهي که بهترین خلق باشي،  ی

 (.99، صقابوس نامه
 .44، حکمت كلمات قصار. 1
م(، ملنممب بممه خسممرو سرویمم ؛ یعنممی خسممرو فیممروز و  953–424م/ دور دوم:  950. خسممرو دوم )دور اول حممک: 2

، انوشمروان بممود کمه توانسمت در بحبوحممه خسمرو اولو نموه  هرمم د  همارم، فرزنمد ساسممانی شاهنشماهظفرمنمد، 
 .باریان و فرماندهان نظامی و ب رگان حکومتی، به قدرپ برسدهای در کشمکش

. ُقباد دوم یا شیرویه یا ُکواذ، بیست و سنجمین سادشاه ساسانی بود که مدپ  ند مماه سملطنت کمرد. شمیرویه، سسمر 3
 میالدی درگذشت. 424است. وی در سال  بی انس، امپراتور مری ، دختر موریکیوسو  خسرو سروی 

 .9344، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 4
ْت . 5 اَك َأْن َتْسَتْعِمَل َضِرَعًا َغْمَرًا َکُثَر ِإْعَجاُبُه ِبَنْفِسِه َوَقلَّ ْهُر ِمْن َعْنِلِه َکَما َو إیَّ َتَجاِرُبُه ِفي َغْیِرِه، َوال َکِبیَرًا ُمْدِبَرًا َقْد َأَخَذ الدَّ

أِي  ن  ِمْن ِجْسِمِه، َوَعلیَك ِبالُکُهوِل َذِوي الرَّ التذكرة؛ بن حمدون، 24، ص3، جالعقد الیرید)ابن عبدربه،  َأَخَذِپ السِّ

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 . فاصله و دوری گرفتن حاکمان از مردم3-1-2

زیرا روا پوشیدن والیان  ؛نکشد ابه هر حال، روا پوشیدنت از مردم به دراز

 ؛و تو یک  از این دو تن هسات  ... نامهربان  است به آنها اااز رلیت خود، گونه

مناد، پاس چارا بایاد روا      یا مردا هست  در اجراا حق گشاده دست و سخاوت

ست دریاغ یرماای  و در کاار    ا پنهان دارا و از اداا حق واجب  که بر لهده تو

 1نیک  که باید به انجام رسان ، درنگ روا دارا؟

بره مالرک اشرتر،     ایرن بخرش ا  نامره آن حضررت    شارو نهر  البالغره در شررو    

 2نویسد:کند و میهای پرویز به حاجب خود را نقل می توصیه
انسان شریفی را به خاطر سختی موانع دیدار )با پادشاه(، تح یر نکن...؛ زیارا  

شود؛ به للت ضعفی کاه دوسات نادارد    پادشاه جآ به سه دلی  از مردم، جدا نمی

کناد، بخلای کاه تمایا  نادارد باه سابب آن بارای         کسی بر آن اطا ع حاصا    

درخواست، کسی به او نآدی  شود و ش  و تردیدی که اصارار بار آن دارد و   

 3 نگران است که آشکار شود.

 . اهمیت نظر سلطان 3-1-3

 4کند.اگر نظر سلطان لوض شود، زمان تغییر می

را ا  سخن انوشروان به مطلبی  ابن ابی الحدید در کنار این قطعه کوتاه ا  نامه امام

 نویسد:  کند و می بزرگمهر نقل می

                                                                                                          
أحمد بفن ؛ قلنشندی، 31، ص4، جنهایة األرب فى فنون األدبیری، ؛ شهاب الدین النو204، ص3، جالحمدونیة، 

 (.242، ص3، جصبح األعشى في صناعة اإلنشا  علي بن أحمد الیزاري،
 .92. نامه: 1
 .4150، ص31، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
َبِة ِحَجاٍب... َفإنَّ الَمِلَك ال َیْحُجُب . 3 َلَع َعِلیِه ِمْنُه َأْو ُبْخٍل َیْکمَرُه  ال َتَضَعْن َشِریَفًا ِبُصُعو إاّل َعن َثالٍث؛ َعيٍّ َیْکَرُه َأْن ُیطَّ

 (.399، ص3، جعیون األخبار)ابن قتیبه،  َأْن َیْدُخَل َعَلْیِه َمْن َیْسَأُلُه َأْو َرْیَبٍة ُهَو ُمِصرٌّ َعَلیَها َفَیْشِفَق ِمْن إْبَداِئَها
 .23. نامه: 4
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رساند؟ بآرگمهر پاسخ داد: تغییر نظر چه چیآی بیشترین ضرر را به مردم می

 سلطان در مورد مردمش و ظل  و سات  باه آناان. انوشاروان از پاساخ بآرگمهار      

 1به وجد آمد. 

 . پرهیز از خشم 4 -3-1

ای که برای تو نوشت  و باا آن، حجّات را   لهدنامهبرای پیروی از یرامین این 

ام ت ش کن تا اگر نفس، سرکشی کرد و بر تو چیره شد، لاذری  بر تو تمام کرده

 2نآد من نداشته باشی.

  3نویسد:به مالک اشتر می ابن ابی الحدید در این قسمت ا  نامه امام
د گمارد تا زمانی که انوشروان بر تخت سلطنت نشست، شخصی را بر سر خو

هر وقت نسبت به کسی خش  گریت، با ی  نی که در دسات داشات باه زنجیار     

ای بآند و بگوید: تو بشری، پس به کسی که روی زمین است، رح  تاجش ضربه

 4 کن تا کسی که در آسمان است به تو رح  کند.

 گری ستم . ویران5–3-1

ها یا آب چشمهشدن زدگی یا خش پس اگر مردم از سنگینی مالیات یا آیت

سالی شاکایت کردناد، در    ها یا خش کمی باران یا خراب شدن زمین در سی ب

گریتن مالیات به میآانی تخفیف ده تا امورشان، سامان گیرد... همانا ویرانی زمین 

 5دستی کشاورزان است. به جهت تنگ

                                              
إْضَماُر اْلَحْیِف َلُه  َواْلَجوُر َعَلْیِه  َتْغِییُر َرْأِي . 1 ِتِه َو ْلَطاِن ِفي َرِعیَّ ، 34، ج شفرح نهفج البالغفة)ابن ابمی الحدیمد،  الس 

 (.4929ص
 .92. نامه: 2
ما َأنَت َبَشٌر َفاْر 3 رِض َیْر  َمْن  َحْ  . إنَّ

َ
مماِء )ابمن ابمی الحدیمد،  َك َممْن َحْممِفي األ ، 31، جشفرح نهفج البالغفةِفمي السَّ

 (.4434ص
 (.13، صسرا  الملو ؛ طرطوشی، 222، صأدب الدنیا و الدین. )الماوردی، 4
 .92. نامه: 5
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  4نویسد: به مالک اشتر می ابن ابی الحدید در این بخش ا  نامه امام
انوشروان خبر رسید کارگآارش در اهواز، م دار زیادتری از حد معمول از به 

ای، این کار را نکوهش کرد مردم مالیات گریته است. به همین دلی ، وی در نامه

و از وی خواست آنچه را که اضایه دریایت کرده است به مردم بازگرداند؛ زیارا  

کند، مانناد  ت خویش زیاد میمعت د بود: پادشاهی که مل  خود را با ست  به رلی

هاای آن خاناه   خواهد بام خانه خاود را باا آنچاه کاه از پایاه     کسی است که می

 2برداشته است محک  کند.

  3نویسد:او در ادامه می
بر روی انگشتری انوشیروان نوشته شده بود: هار کجاا پادشااه، سات  ورزی     

 4جا وجود ندارد. کند، لمران و آبادانی در آن

 . تعیین وظایف برای کارگزاران 6 – 1 - 3

ای را معیّن نما کاه باا آن، او را ماورد    برای هر کدام از کارگآارانت، وظیفه

 5بازخواست قرار دهی.

سفارش پرویرز بره شریرویه را برا گو     شارو نه  البالغه در این قسمت ا  نامه امام

 نویسد:  کند و می می
که دارای ملا  باود و لماارتی    به کاتبان خود بنگر. پس هر کدام از آنان  

نیکو داشت، امر مالیات را به وی بسپار. هر کدام بارده داشات و در امار اداره و    

                                              
 .4144، ص31، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 1
ُن ُسُطوَحُه ِبَما اْقَتَلَعُه ِمْن 2 ِتِه ِبَمْنِ َلِة َمْن ُیَحصِّ ، االمتاع و المؤانسفةَقَواِعِد ُبْنَیاِنِه )التوحیدی،. َفإنَّ َتْکِثیَر الُمْلِك ِبُظْلِ  َرِعیَّ
 (.311، ص5ج
 .4144، ص31، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 3
لَطاُن )ال مخشري، 4 ، نثر الفدرر؛ آلبی، 230، ص2ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،. الَیُکوُن ُعْمَراٌن َحْیُث َیُجوُر الس 
 (.54، ص4، جالمؤانسة االمتاع و؛ التوحیدی،23، ص1ج
 .92. نامه: 5
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وار و  کار سپاهیان را به ایشان واگذار و هار کادام لیاال     تربیت آنها، مویق بود،

دارای زن و یرزند متعدد بودند، امور نف ات را به وی بسپار و این کار را درباره 

مباالتی در میان خدماه رهاا مکان؛ زیارا     رانت انجام بده. کارت را با بیخدمتکا

 1 رود.حکومتت از بین می

 . مجازات خیانت کار به بیت المال7 –1- 3

خطاب  آنحضرت، در ماجرای مصادره بیت المال بصره به وسیله عبداهلل بن عباس

  نویسد:به ایشان می
چنان کرده باشی، پروردگاار خاود را   از تو خبری به من رسیده است که اگر 

ای. بناابراین،  ای و امام خود را نایرمانی و در امانت خیانت کارده  به خش  آورده

 2هر چه زودتر حساب اموالت را برای من بفرست.

کنرد کره   سخنی ا  پرویز نقل می ابن ابی الحدید در تفسیر این قسمت ا  نامه امام

 دار بیت المال گفت: به خزانه
کن  و به سبب حفظ ده ملیون به سبب خیانت در درهمی تو را تحمّ  نمی من

کن ؛ زیرا تاو باا ایان کاار از ریختاه شادن خونات        دره  نیآ، تو را ستایش نمی

کنی. پس تو اگر م ادار  داری خویش را با آن زیاد می کنی و امانتجلوگیری می

 3ای.کمی خیانت کنی در ح ی ت، بسیار خیانت کرده

                                              
ِه الَخراَج َوَمن َکاَن ِمنُه  ذا َعبیدٍ . 1 اِبَك َفَمْن کاَن ِمنُه  ذا ِضیاٍع َقد َأْحَسَن ِعَماَرَتها َفَولِّ  َقد َأْحَسَن ِسیاَسمَتُه  ُأْنُظْر إَلی ُکتَّ

ِه الُجْنَد َوَمن کاَن ِمنُه  ذا َسراِري َوضراِئَر َقد َأْحَسَن الِنیاَم َعلیِهنَّ  ِه الَنَفناِپ َوالَنهَرَمَة َوَهکذا َفاْصَنْع ِفي  َوَتْثِنیَفُه  َفَولِّ َفَولِّ
، 34، ج شفرح نهفج البالغفةَخَدِم َداِرَك َوال َتْجَعْل َأْمَرَك َفْوَضی بیَن َخَدِمَك َفَیفُسَد َعلیَك ُملُکَك )ابمن ابمی الحدیمد، 

 (.4923ص
 .40. نامه: 2
ي ال َأْعِذُرَك ِفي ِخَیاَنِة ِدْرَهٍ ، َوال 3 َما َتْحِنمُن ِبمَذِلَك َدَممَك َوُتِنمیُ  َأَماَنَتمَك، . إنِّ َك إنَّ نَّ

َ
َأْحِمُدَك َعَلی ِصَیاَنِة َأْلِف َأْلٍف؛ أل

َك إْن ُخْنَت َقلیاًل ُخْنَت َکِثیَرًا )ابن ابی الحدید،   (.4941، ص34، ج شرح نهج البالغةَفإنَّ
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 آزمودن پیش از اعتماد .8–3-1

ای خطراب بره مالرک اشرتر، پیرامرون نویسرندگان        در بخشری ا  نامره   امام علری 

  فرمایند: می
اند، امتحان داران شایسته و پیشین انجام داده آنان را با خدماتی که برای زمام

اند و باه  کن. به کاتبانی التماد داشته باش که در میان مردم، آثاری نیکو گذاشته

 1داری از همه مشهورترند. تامان

سخنی ا  توصیه پرویز  چنین، ابن ابی الحدید در تفسیر این قسمت ا  نامه امام هم

  2نویسد: کند و می به کاتب خود را نقل می
راز دار باش و سخن درست بگو و در نصیحت کاردن تا ش نماا و محتااط     

نکان  و باه تاو     باش. پس تو بر من ح وقی داری و آن این است که بر تو شتاب

که مطمئن شاوم و کسای    مهلت ده  و سخنی را در مورد تو تأیید نکن ، مگر این

 3ای برساند.را للیه تو تطمیع نکن  تا به تو صدمه

 چین دوری از سخن. 3-1-9

 4چین را تصدیق نکن.های سخنبا شتاب، حر 

  9نویسد: می ابن ابی الحدید در شرو این سخن امام علی
دادند؛ چرا که ایرانی به کسی اجازه درست کردن آش سرکه را نمیپادشاهان 

                                              
 .92. نامه:1
 .4142. 4140، ص31، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
ِصیَحِة، َواْحَتِرْس ِبالَحَذِر َفإنَّ َلَك َعَليَّ َأاّل َأْعَج 3 ، َواْصُدِق الَحِدیَث َواْجَتِهْد ِفي النَّ رَّ ْکُتِ  السِّ ی َأْسَتْأِنَي َلَك، . ُأ َل ِبَك َحتَّ

ی َأْسَتْیِنَن، َوال َأْطَمَع ِفیَك َفَتْغَتاَل )ا التذكرة ؛ بن حمدون، 309، ص3، جعیون األخباربن قتیبه، َوال َأْقَبَل َعَلیَك َقواًل َحتَّ
 (.94، ص2، جنثر الدرر؛ اآلبی، 243، ص3، جالحمدونیة، 

 .92. نامه: 4
 .4124، ص31ج ، شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 5
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اط ع داد  1این خوراک، مخصوص پادشاهان بود. روزی سخن چینی به انوشروان

که ی ن شخ ، گروه ما را به ضیایتی دلوت کرد کاه در آن، آش سارکه باود.    

ای خطاب به وی )شخ  سخن چین( نوشات: از نصایحت   پس انوشروان در نامه

 2کنی .گآاری  و دوستت را به خاطر انتخاب دوست بد، سرزنش می تو سپا 

 کند: را نقل می او در ادامه، این سخن امام
چین، پیروی کند و هر که از سخنهر کس تنبلی کند، حق و ح وق را تباه می

   3دهد.نماید دوست را از دست می

هرای  حکایرت حضررت سپس، شارو نه  البالغه در شررو ایرن کرالم گهربرار آن     

  1نویسد: کند و میکوتاهی ا  ایرانیان باستان را نقل می
اناد باه   به پرویآ خبر دادند، مسایحیانی کاه در درباار پادشااه حاضار شاده      

گویاد: کسای کاه    اند. وی در پاساخ مای  جاسوسی برای پادشاه روم شناخته شده

 5بیند.گناهش آشکار نشود، از طر  ما، مجازاتی نمی

یگر به پرویآ خبر دادند که بعضی از مردم، گوش دادن پادشاه باه  در جایی د

هاای  گوید: آنان باه منآلاه روزناه   دانند. وی در پاسخ میجاسوسان را زشت می

                                              
بمود. وی  قبماد یکم . خسرو یک ، معروف به خسرو انوشروان )کسری نوشروان، انوشه روان( دادگر، سومین فرزنمد 1

نامی اسمت و  آغاز کرد. ریشه اس  خسرو به معنای نیک تیسفونبیست و دومین شاه ایرانی بود که حکومت خود را در 
 .میالدی درگذشت 923او در سال  .انوشروان به معنای روح و روان جاویدان است

َ  ِبِه اْلَمِلُك َفَرفَ 2 ا َیْخَت ْکَباَج َوَکاَن َذِلَك ِممَّ َحٍد َأْن َیْطَبَخ السَّ
َ
َکاِسَرُة ال َتْأَذُن أل

َ
َع َساٍع إَلی َأُنوِشرَواَن إنَّ ُفالَنمًا . َکاَنِت األ

َع َأُنوِشرَواُن َعَلی ُرْقَعِتِه: َقْد َحِمْدَنا َنِص  یَحَتَك َوَذَمْمَنما َصمِدیَنَك َعَلمی َدَعاَنا َوَنْحُن َجَماَعٌة إَلی َطَعاٍم َلُه َوِفیِه َسْکَباُج َفَوقَّ
، شرح نهفج البالغفة؛ ابن حمدون، 221، ص2ج ر و نصوص األخبار،ربیع األبراُسوِء اْخِتَیاِرِه ِلإلْخَواِن )ال مخشری، 

 (.334، ص5ج
 .224، حکمت كلمات قصار. 3
 .9404، ص35، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 4
َبٌة َلُه )التوحیدی،5  (.314، ص5، جاالمتاع و المؤانسة. َمْن َلْ  َیْظَهْر َذْنُبُه َلْ  َتْظَهْر ُعُنو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
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ای تاری  هستند و قطع کردن نور، آن ه  در زمانی که به آن روشنایی در خانه

 1 نیاز است از نظر لاق ن، توجیهی ندارد.

حکیمان ایرانی ن   کرده است: سخن چینی از شمشیر و س  ثعالبی از یکی از 

 2 تر است.مهل  کشنده

 . اهمیت اطاعت از باال دست11 –3-1

 اگر مردم بر کارگآار خویش پیروز شاوند یاا کاارگآار بار رلیات خاویش       

خاود   باالدسات  آید، پس بایاد از ست  نماید در این صورت اخت   نظر پیش می

 3اطالت کنید.

ای بره  توجره ویرژه   لحدید در شرو و تفسیر این قسمت ا  نامه امام علری ابن ابی ا

  1نویسد: های منقول ا  بزرگان ایرانی دارد و در این باره به نقل ا  پرویز میحکمت
 تار از تاو اسات از تاو    خود، اطالات کان تاا کسای کاه پاایین       باالدستاز 

 5 اطالت کند. 

 نویسد:    منوچهر میاچنین به نقل  هم

                                              
وِر َمَع الَحاَجِة إَلْیِه َوْجهٌ َهُؤالِء . 1 َیاِء إَلی الَبْیِت الُمْظِلِ ، َوَلْیَس ِبَنْطِع َمَوادِّ الن  ، همفان) ِعْنَد الُعَنمالءِ  ِبَمْنِ َلِة َمَداِخِل الضِّ

 (.314ص
َعماِف . 2 ْسَیاِف، َوِمَن الَس ِّ ال ِّ

َ
َعاَیاُپ َأْقَتُل ِمَن األ باره گفته ( انوشروان در این45، ص اإلعجاز واإلیجاز)الثعالبی،  السِّ

است: هر کرا ترا )بي( گناهي زشت گوید وي را تو معذورتر دار از آن کس که آن سخن به تو رساند )عنصمر المعمالی 
سمور، ، سند بیست و سنج  انوشروان(، برای اطالع بیشمتر، ر.): )سمب یان92، صقابوس نامهکیکاووس بن اسکندر، 
 (.324-53، ص و بزرگمهر بر گلستان سعدي تأثیر پندهای انوشروان

 .92. نامه: 3
 .2331، ص33، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 4
؛ بن 44، صاإلعجاز واإلیجاز؛ لثعالبی، 324، صالتمثیل والمحاضرة)الثعالبی،  َأِطْع َمْن َفْوَقَك ُیِطْعَك َمْن ُدوَنك. 5

ربیفع ؛ ال مخشري، 291، ص3، جزهر اآلداب و ثمر األلباب؛ لنیروانی، 233، ص3جالتذكرة الحمدونیة، حمدون، 
 (.42، صاإلیضاح في علوم البالغة؛ خطیب، 252، ص2ج األبرار و نصوص األخبار،
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موقعیت پادشاه نسبت به مردمش، مانند مح  روح نسابت باه جساد و سار،     

 1نسبت به بدن است.

 کند که ا  حکیمی پرسید: نقل می 2او ا  یزگرد بن بهرام
ص ح حکومت در چیست؟ گفت: مهربانی با مردم، گاریتن حاق )مالیاات( از    

ها  ن کردن راهآنان بدون یشار بر ایشان، با لدالت در مورد آنان دوستی کردن، ام

و انصا  ورزی به ستمدیده. گفت: ص ح پادشاه در چیسات؟ گفات: وزیارانش،    

 3شود.اگر صالح باشند، او نیآ صالح می

 . پیوند دیانت و سیاست11–3-1

ها از خداوند بآرگ با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته

ما را مویّق یرمایاد کاه    کنی  که به آنچه موجب خشنودی او استدرخواست می

 4نآد او و خلق او دارای لذری روشن باشی .

پند اردشیر به فر نردان و  شارو نه  البالغه در شرو این بخش ا  نامه آن حضرت

  9نویسد: کند و میپادشاهان پس ا  خود را با گو می

                                              
ْأِس ِلْلَبَدِن . 1 وِح ِلْلَجَسِد َوالمرَّ ِة َکاْلر  ِعیَّ ، سفرا  الملفو طرطوشمی،؛ 25، صاإلعجاز واإلیجفاز)الثعالبی،  الَمِلُك ِلْلرَّ

 (.43ص
میالدی(،  هاردهمین شاهنشماه  420تا  255گر )شاهنشاهی از  گر و ی دگرد ب ه . ی دگرد یک  مشهور به ی دگرد رام2

 .بود ساسانی
ِة، َوَأْخُذ اْلَحقِّ ِمْنُه ، َوَأَداُیُه إَلمْیِه  ِعْنمَد َأَواِنمِه، َو 3 ِعیَّ ْفُق ِبالرَّ مُبِل، . َما َصالُح اْلَمِلِك؟ َقاَل: الرِّ َسمد  اْلُفمُروِج، َوَأْممُن الس 

َض اْلَنِويَّ َعلَ  اِلِ ، َوَأْن ال ُیَحرِّ إْنَصاُف اْلَمْظُلوِم ِمَن الظَّ ُه  إْن َو ِعیِف. َما َصالُح اْلَمِلِك؟ َقماَل: ُوَزَراُیُه َوَأْعَواُنمُه َفمانَّ ی الضَّ
إْن َفَسُدوا َفَسَد )ابن مننذ،  ، الجوهر النییس فى السیاسفة الفرسیس؛ ابن الحداد، 92، صلباب اآلدابَصَلُحوا َصَلَح، َو

 (.323ص 
 .92. نامه: 4
َحِدِهَما إاّل ِباآلَخِر )ابمن ابمی الحدیمد،. َرَشاُد الَواِلی َأْنَفُع ِمْن 5

َ
یُن َأَخَواٌن ُتوَأَماِن ال َقَواَم أل َماِن، الُمْلُك َوالدِّ  ِخْصِب ال َّ

 (.4422 – 4439، ص31، ج شرح نهج البالغة

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B9%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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خیآی زمان است. حکومت و دین،  شایستگی حاک  برای مردم، بهتر از حاص 

 1ستند که یکی بدون دیگری دوام ندارد.دوقلو ه

 . امور اخالقی2–3

 . انواع صبر1–2–3

 2.داریداری و صبر در آنچه دوست میصبر دو گونه است: صبر بر آنچه خوش نمی

حکایت  یرر را ا  ایرانیران باسرتان    ابن ابی الحدید در ادامه این سخن گهربار امام

 3نویسد: کند و می نقل می
پرساند کاه چگوناه    شود از او میزندان انوشروان آزاد می وقتی بآرگمهر از

گوید: شش معجون درست کاردم و  سختی زندان را تحم  کردی. او در پاسخ می

بینید، نگه داشات  گونه که می آنها را مخلوط کردم و به کار بردم و همان مرا این

ایتاد؛  فاق مای اما ماده اول، التماد به خداوند بآرگ؛ دوم، هر آنچه م دّر شده، ات

بارد؛  سومی، صبر که بهترین چیآی است که شخ  ماورد امتحاان باه کاار مای     

توان  باه خاودم   قراری کردن نمیچهارم، اگر صبر نکن  پس چه کار کن  و با بی

کمکی کن ؛ پنج ، ممکن بود وضعیتی بدتر از این نصیب  شاود و ششا ، از یا     

 4سالت تا سالتی دیگر، یرجی است.

                                              
؛ 23، ص1، جنثفر الفدرر؛ اآلبمی، 22، ص3، جالعقد الیریفد؛ ابن عبد ربه، 41، ص3، جعیون األخبار. ابن قتیبه، 1
، ی؛ نویر252، ص 3جالتذكرة الحمدونیة، ؛ ابن حمدون، 342، ص9ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،، ی مخشرال

 (.55، ص المستطرف فى كل فن مستظرف األبشیهی،؛ 24، ص4، جنهایة األرب فى فنون األدب
 .99، حکمت كلمات قصار. 2
 .9349، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 3
ا الِخْلُط ا. 4 ِتي أْبَنْتِني َعَلی َما َتَروَن. َأمَّ َة َأْخالٍط َوَعِجْنُتَها َواْسَتْعَمْلُتَها، َفِهَي الَّ ِه َع َّ َوَجملَّ اْصَطَنْعُت ِستَّ َنُة ِباللَّ ُل: َفالثِّ وَّ

َ
أل

ْبُر َخْیُر مَ  اِلُث: َفالصَّ ا الثَّ ٍر َکاِئٌن َوأمَّ اِني: َفُکل  ُمَندَّ ا الثَّ اِبُع: َفاَذا َلْ  َأْصِبْر َفَماَذا َأْصمَنُع؟ َوال َوأمَّ ا الرَّ ا اْسَتْعَمَلُه الُمْمَتَحُن َوأمَّ
ماِدُس: َفِممْن  ما السَّ ما َأَنما ِفیمِه. َوَأمَّ ا الَخاِمُس: َفَنْد َیُکوُن َأَشدَّ ِممَّ  َسماَعٍة إَلمی َسماَعٍة َفمَرٌج َأِعیُن َعَلی َنْفِسي ِبالَجَ ِع. َوَأمَّ

 (.223، ص3423، المستطرف فى كل فن مستظرف، یاألبشیه)
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 صبر در مشکالت . لزوم2–2–3

تاابی، زماان را در   کناد و بای  های شب و روز پیکار میشکیبایی با مصیبت

 1نماید.نابودی انسان، یاری می

 آورد هرایی ا  ایرانیران باسرتان مری    حکایرت شارو در تفسر خود ا  این سخن امام

  2نویسد: و می
انوشروان به بآرگمهر گفات: نشاانه پیاروزی بار اهادا  ساخت و باآرگ        

 3 گیری طلب، صبور بودن و رازداری. ست؟ گفت: پیچی

انوشروان معت د بود: همه امور دنیا، دو حالت دارد و حالت ساومی بارای آن   

متصوّر نیست؛ یا آن امر، کاری است که برای دیع آن، راه حلی وجود دارد پاس  

که چاره و راه حلی برای دیع آن وجود ندارد کاه در   ت ش، چاره آن است. یا این

 4این صورت، چاره آن، صبر است.

 . معیار ارزش انسان3–2–3

 5پندارد.ارزش انسان، به اندازی چیآی است که آن را نی  می

های فراوانری ا   حکمتابن ابی الحدید که در شرو و تفسیر کلمات قصار امام علی

  5نویسد: ایرانیان باستان نقل کرده است در ادامه این سخن گهربار آن حضرت می
کاه   کند، برای اینای خطاب به یرزندان پادشاهان سفارش میاردشیر در نامه

                                              
 .233، حکمت كلمات قصار. 1
 .255، ص3، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
م. 3 َلِب، َواْلُمَحاَفَظُة َعَلی الصَّ َبِة اْلُمْسَتْصَعَبِة؟ َقاَل: ُمالَزَمُة الطَّ ُموِر اْلَمْطُلو

ُ
َفِر ِباأل مِر )ابمن َما َعالَمُة الظَّ ْبِر، َوِکْتَمماُن السِّ

 (.222، ص4جالتذكرة الحمدونیة، حمدون، 
نَیا، َتْنَنِسمُ  َعَلمی َضمْرَبْیِن، َفَضمْرٌب ِفیمِه ِحیَلمٌة، َفاالْضمِطَراُب َدَواُیُه، َوَضمْرٌب ال. 4 ِحیَلمَة ِفیمِه،  َجِمیُع الَمَکاِرِه ِفي الد 

 (.22، ص1، جنثر الدررَفاالْصِطَباُر َشَفاُیُه )اآلبی، 
 .43، حکمت كلمات قصار. 5
 .9315، ص34 ، جشرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 6
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یضیلت لل  را دریابید، کایی است که بدانید هر زباانی کاه باه آن ماآین شاود،      

که ادلاای آن را داشاته    پسندیده است هر چند که آن ایراد اه  لل  نباشند یا این

کایی است که بدانید هار شخصای   که زشتی نادانی را دریابید،  باشند و برای این

 1گردد.کند و هرگاه نادان نامیده شود، خشمگین میآن را نفی می

به بآرگمهر گفته شد: لل  بهتر است یا مال؟ گفت: لل . به او گفته شد: چارا  

منادان را بار درگااه لالماان      بینی  و ثاروت دانشمندان را بر درگاه ثروتمندان می

ن، آگاهی دانشمندان نسبت به ارزش مال و ثروت و بینی ؟ جواب داد: سبب آنمی

 2مندان، نسبت به اهمیت دانش است. ناآگاهی ثروت

 . مذمّت فقر 4–2–3

  3ی ر، مرگ بآرگ است.

 شرود  ابن ابی الحدید در این بخش، سخن بزرگمهر درباره فقیری نادان را یرادآور مری  

  1نویسد: و می
ت. ی اری کاه دنیاایش را دچاار     چه چیآهای بدی در این بینوا جمع شده اسا 

 5کاستی کرده است و حماقتی که آخرتش را تباه ساخته است.

                                              
َبماٍق ذِ 1 ٌن ِبِه ِفي ُکلِّ َمَکماٍن، َو ُه َمْمُدوٌح ِبُکلِّ ِلَساٍن، َوُمَتَ یَّ َمماِن. . ِبَحْسِبُک  ِدالَلًة َعَلی َفضِل الِعلِ  أنَّ ماِم ال َّ ْکمُرُه َعَلمی َأیَّ

َیْغَضم ، 2، جعیفون األخبفارُب إَذا ُنِسمَب إَلیمِه )ابمن قتیبمه، ِبَحْسِبُک  ِدالَلًة َعَلی َعْیِب الَجْهِل أنَّ ُکلَّ إنساٍن َیْنَتِفي ِمنُه َو
 (.40، ص2، جالمنتظم في تاریخ األمم والملو ؛ ابن جوزی، 224، ص2، جالعقد الیرید؛ بن عبد ربه، 41ص

ْغِنَیاءِ . 2
َ
ْغِنَیماَء َعَلمی الِعْلُ  َأْفَضُل َأِو الَماُل؟ َفَناَل: الِعْلُ  َفِنیَل َلُه: َفَما َباُلَنا َنَری الُعَلَماَء َعَلی َأْبَواِب األ

َ
، َوال َنَکاُد َنَری األ

غنیاِء ِبَفْضِل الَعاِلِ  )ابن قتیبه، َأْبَواِب الُعَلَماِء؟ َفَناَل: َذِلَك ِلَمْعِرَفِة الُعَلَماِء ِبَمْنَفَعِة الَماِل، َوَج 
َ
، 2، جعیون األخبفارْهِل األ

 (.949، ص2، جزهر اآلداب و ثمر األلباب؛ النیروانی، 321ص
 .342، كلمات قصار. 3
 .9233، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 4
َُ ُدنْ 5  ربیع األبرار و نصوص األخبفار،َیاُه، َوَجْهٌل ُیْفِسُد آِخَرَتُه )ال مخشري، . ِبْئَسَما اْجَتَمَع َعَلی َهَذا اْلَباِئِس: َفْنٌر َیْنُن
 (.15، ص9ج
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 . اهمیت شفاعت 5–2–3

 1شفالت کننده، چونان بال و پَر درخواست کننده است.

  2گفت: کند که میابن ابی الحدید ا  بزرگمهر نقل می
-سست مای نیاز نسازد، نیرو و توانش هر کس خود را از شفیع و ابآارش بی

 3شود.گردد و بیشتر از رسیدن به هد ، به محرومیت نآدی  می

 . دانش و معرفت3–3

 . ارزش ادب3-1–3

 4هیچ ارثی مانند ادب نیست.

کند هایی ا  بزرگمهر را نقل میحکمتابن ابی الحدید در شرو این کلمه قصار امام

  9نویسد: و می
اناد؛ زیارا   به ارث نگذاشتهپدران، چیآی بهتر از ادب را برای پسران خویش 

آورناد و  اگر ادب را برای آنان به ارث بگذارند، با آن، مال و ثروت به دست می

گذاشتند در این صورت اگر ثروتی را که به همراه ادب نبود، برایشان بر جای می

 6شدند.دادند و بدون ثروت و ادب میبا نادانی، آن را از دست می

شود، هرچند که قب  از آن پسات  ایتش زیاد میهر کس ادبش زیاد باشد، شر

                                              
 .42، حکمت كلمات قصار. 1
 .9394، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
ُه إَلمی ُبُلموِا اْلُممَراِد َمْن َلْ  َیْسَتْغِن ِبَنْفِسِه َعْن َشِفیِعِه َوَوَساِئِلِه َوَهمْت ُقمَوی َأْسمَباِبِه، َوَکماَن إَلمی اْلِحْرَمماِن َأْقمَرَب ِمْنم. 3

 (.42، ص2ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،)ال مخشري، 
 .94، حکمت كلمات قصار. 4
 .9342، ص34، ج بالغةشرح نهج ال. ابن ابی الحدید، 5
َدِب ا. 6

َ
دَب اْکَتَسَبْت ِباأل

َ
َثْتَها األ ها إَذا َورَّ َدِب، ألنَّ

َ
َثِت اآلباُء َأْبَناَءَها َشیَئًا ًأْفَضَل ِمَن األ َثْتَها الَمماَل ِبمال َما َورَّ إَذا َورَّ لماَل، َو

 
َ
العقفد ؛ بمن عبمد ربمه، 324، ص2، جعیون األخبفار)ابن قتیبه،  َدِب َأَدٍب َأْتَلَفْتَها ِبالَجهِل َوَقَعَدْپ ُصْفَرًا ِمن الَماِل َواأل

 (.312، صلدیوان؛ الشافعی، ا225، ص لباب اآلداب؛ بن مننذ، 240، ص2، جالیرید
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کناد  گردد، هرچند که گمنام باشد، و آقایی میو ح یر باشد و شهرتش یراوان می

 1شود، هر چند که ی یر باشد.اگرچه غریب باشد و نیاز به وی زیاد می

 . اهمیّت اعتراف به ندانستن 2–3–3

 2رسد.بودی میدان  را ترک کند، به ه کت و ناکسی که گفتن نمی

های دیگرری  حکایت و حکمتابن ابی الحدید در شرو این کلمه قصار آن حضرت

 3نویسد: کند و میرا ا  بزرگمهر نقل می
دانا .  ای پرسید: بآرگمهر گفت: نمای زنی نآد بآرگمهر آمد و از وی مسئله 

گاویی:  دهاد و تاو مای   آن زن گفت: آیا پادشاه هر سال این و آن را باه تاو مای   

دان  به من پااداش  دان . پس بآرگمهر جواب داد: پادشاه به سبب آنچه که می نمی

دانا  باه مان پااداش دهاد، در ایان       دهد و اگر بخواهد به سبب آنچه که نمیمی

 4کرد.صورت، تمامی بیت المال او برای ی  روز من ه  کفایت نمی

 5 دان ، نیمی از لل  است.بآرگمهر: گفتن نمی

 نیاز قلب به حکمت . 3-3-3

هاا، ساخنان   شود پس برای شادابی دلها ایسرده میها مانند بدنهمانا این دل

                                              
إْن . 1 إْن َکاَن َخاِماًل، َوساَد َو َبُعَد ِصیُتُه َو إْن َکاَن َقْبُل َوِضیَعًا، َو َکاَن َغِریَبًا، َوَکُثَرِپ الَحاَجُة إَلیمِه َمْن َکُثَر َأَدُبُه َکُثَر َشَرُفُه، َو

اً  إْن َکمماَن ُمْنَتممرَّ غففرر ؛ الوطممواط، 22، ص2جالتففذكرة الحمدونیففة، ؛ بممن حمممدون، 49، ص3، جالیاضففل)مبممرد،  َو
 (.341، ص3، جالخصاسص الواضحة و النقاسص الیاضحة

 49، حکمت كلمات قصار. 2
 .9342ص، 34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 3
ا َتْأُخمُذ َوال َتْعمِرُف َجمَواَب . َسَأَلِت اْمَرَأٌة ُبِ رْجِمهَر َعْن َمْسَأَلٍة َفَناَل: ال َأْعِرُف َجَواَبَها. َفَناَلْت: َأْنَت َتْأُخُذ ِمَن الَمِلِك مَ 4

َعَلی َما ال َأْعَلُمُه َلْ  َیَسْعِني َبْیُت َماِلِه ِلَیْوٍم َواِحٍد )اآلبی، َمْسَأَلٍة ِلي؟ َفَناَل: إنَّ الَمِلَك ُیْعِطیِني َعَلی َما َأْعَلُمُه َوَلْو َأْعَطاِني 
 (.24، ص1، جنثر الدرر

 (.24، صهمان. َقْوُل ال َأْعَلُ  ِنْصُف اْلِعْلِ  )5
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 1آمیآ بجویید.زیبای حکمت

 2نویسد:به نقل ا  اردشیر بن بابک می شارو نه  البالغه در ادامه این سخن امام
باا  شود. پاس  ها، ایسردگی ایجاد می ها، بیآاری و برای قلب همانا برای گوش

ی  سرگرمی، بین دو حکمت، یاصله بیندازید تا به وسیله آن، آسایش و آرامش 

   3یراه  آید.

هاا باه   دارد: قلاب  سخن انوشروان، شباهت بسیاری به کا م اماام للای   

هایی از ها به خوراکیطور که بدن هایی از )جنس( حکمت نیاز دارد همانخوراکی

 4غذا نیازمند است.

 مؤمن. حکمت، گمشده 3-3-4

 حکماات، گمشااده مااؤمن اساات، پااس آن را یراگیاار. هاار چنااد کااه نااآد     

  5منای ان باشد.

به نقرل ا  شراهان و بزرگران     ابن ابی الحدید در شرو این سخن گهربار امام علی

  5نویسد: کند و میهایی ا  آنان را با گو میایرانی، حکمت
کنید، مگر استفاده نمیبه انوشروان گفته شد: شما را چه شده است که از لل  

کنای ،  گردد؟ گفت: زیرا ما از لل  اساتفاده نمای  که حرص شما بر آن زیاد می این

                                              
 .53، حکمت كلمات قصار. 1
 .9350، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 2
ًة وِللُن 3 ُقوا َبْیَن الِحْکَمَتیِن ِبَلْهٍو َیُکْن َذِلَك اْسِتْجَماَمًا )مبرد، . إنَّ ِلآلَذاِن َمجَّ ًة َفَفرِّ محمد بن یزید بن عبد األكبفر ُلوِب َملَّ

األبرار و ؛ ال مخشري، 34، صلباب اآلداب؛ ابن مننذ، 24، ص1، جنثر الدرر؛ آلبی، 323، ص2ج الثمالى األزدي،
 (.229، صفي علوم البالغة اإلیضاح؛ خطیب، 24، ص3، جنصوص األخبار

ْبَداِن إَلی َأْقَواِتَها ِمَن الَغَذاِء )اآلبی، 4
َ
 (.24، ص1، جنثر الدرر. الُنُلوُب َتْحَتاُج إَلی َأْقَواِتَها ِمَن الِحْکَمِة َکاْحِتَیاِج األ

 .40، حکمت كلمات قصار. 5
 .9315، ص34، ج شرح نهج البالغة. ابن ابی الحدید، 6
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که از  یابی  و به او گفته شد: چرا کراهت ندارید از اینکه با آن لآت می مگر این

دانی  للا  از هار جاایی کاه گریتاه شاود،       هر کسی، یاد نگیرید؟ گفت: زیرا می

 1سودمند است.

ای؟ گفت: باا  بآرگمهر گفته شد: دانش و معریت را چگونه به دست آوردهبه 

ای، و چاپلوسای سحرخیآی، مانند سحرخیآی ک غ و حرصی چون حارص خاوک   

 2.مانند چاپلوسی سگ

 تأمّلی درباره واژه حکیم در شرح ابن ابی الحدید .4

کند که به سادگی  های نغز و حکمی را ا  یک حکیم نقل میابن ابی الحدید، برخی عبارت

حکریم بررای    واژه کره  توان فهمید که این حکیم چه کسی است، ولی با توجه به ایرن نمی

رود و ا  دیگر سو، پندهای ایرانی چون امواج خروشان، به کار نمی و امامان پیامبر

تروان احتمرال داد کره منظرور ا  ایرن حکریم،       مری 3بودند، ادب عربی عباسی را فرا گرفته

 ایرانی است.حکیمان 

به یقین، فاصله  مانی بیش ا  سه قرن، میان ابن ابی الحدید و دوره نهضت ترجمه و  

شدن نام حکیمران ایرانری و اضرمحالل     رنگ انتقال فرهنگ ایرانی به عربی ا  عوامل کم

اند، های ایرانی را نقل کردهفرهنگ ایرانی در ادب عربی بوده است؛  یرا منابعی که حکمت

                                              
ا ال َنْأُخُذ ِمْنُه َشْیَئًا إاّل اْز . َما َباُلکُ 1 نَّ

َ
َدْدَنا ِبَعَظیِ  َمْنَفَعِتِه ِعْلَمًا.   ال َتْأُخُذوَن ِمَن اْلُعُلوِم َشْیَئًا إاّل َزاَدُک  َعَلْیِه ِحْرَصًا؟ َقاَل: أل

ُه َنماِفٌع ِممْن َحْیمُث ُأِخمَذ )ال مخشمري، ِقیَل: َفَما َباُلُک  ال َتْأِنُفوَن ِمْن َأْخِذِه ِمْن ُکلِّ َأَحٍد؟ َقاَل: ِلِعْلِمَنا  ربیفع األبفرار و َأنَّ
 (.42، ص4ج نصوص األخبار،

مِق الَکْلمِب . ِقیَل ِلُبِ رْجِمهَر: ِبَ  َبَلْغَت َما َبَلْغَت؟ َقاَل: ِبُبُکوٍر َکُبُکوِر الُغَراِب َوِحْرٍص َکِحمْرِص الِخْنِ یمِر َوَتَم 2 مٍق َکَتَمل  ل 
ثمفار القلفوب ففى ؛ الثعمالبی، 242، ص3، ججمهفرة األمثفال؛ العسمکری، 325، ص2، جألخبارعیون ا)ابن قتیبه، 

 (.24، ص3ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،؛ ال مخشری، 213، صالمضاف والمنسوب
مند شدند، دنیا گوید: اعرابي که در عصر عباسي از فرهنگ فارسي بهره. احمد امین ناقد برجسته مصری معاصر مي3
کمه  آممد یما اینشد و به شعر درميهاي ایراني یا سرقت ميسر از عل  و حکمت کردند... در عصر عباسي، حکمترا 

 (.343، ص3، جضحى اإلسالمشد )احمد امین، مانند آنها گفته مي
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ربوط به قرن سوم به بعد هستند و با گذشت  مان، نام این حکیمان در غبار  مران  بیشتر م

 های  یر مؤید این ادعا است: محو شده است. نمونه

 . توجه به موجود4-1

 1خواستی نرسیدی، از آنچه هستی، نگران نباش.اگر به آنچه که می

 کند: نقل می ابن ابی الحدید در ادامه این سخن گهربار آن حضرت
خواستی نبود، پس آنچه را که حاصا  اسات،   حکیمی گفت: اگر آنچه که می

 2بخواه.

 3این در حالی است که پیش ا  او، ثعالبی این عبارت را ا  انوشیروان نقل کرده است.

 . ارزش دانش4-2

 4سازد.ای را خوار کند، دانش را از او دور میهرگاه خداوند بخواهد، بنده

 کند:حکایت  یر را نقل می ر ادامه این کلمه قصار امامابن ابی الحدید د
از حکیمی سؤال شد، بهترین کار برای من چیسات؟ گفات: دانشامند باشای.     

؟ گفت: ثروتمند باشی. گفت: اگر نباشا ؟ گفات: خواهاان کماال     نباش گفت: اگر 

 5باشی. گفت: اگر نباش ؟ گفت: پس بمیری.

برا انردکی   ابن الجو ی کند و جاحظ و  این سخن را ا  یک حکیم نقل می 5ابن المقف 

 نویسند: کنند و میتفاوت ا   بان انوشروان و بزرگمهر می

                                              
 .45، حکمت كلمات قصار. 1
 (.9349، ص34، ج نهج البالغةشرح . إَذا َلْ  َیُکْن َما ُتِریُد، َفَأِرْد َما َیُکوُن )ابن ابی الحدید، 2
 .91، صاإلعجاز واإلیجاز. الثعالبی، 3
 .244، حکمت كلمات قصار. 4
ُکمن؟ قمال: أن َتکموَن . 5 ُکن؟ قال: أن َتکوَن ُمثریًا. قال: فإن َل  َأ  َما َخیُر األشیاِء ِلي؟ قال: أن َتکوَن َعالمًا. قاَل: فإن َل  أ

تًا )ابن ابی الحدید،  ُکن؟ قال: فأن َتکوَن َمیِّ  (.9455، ص35، ج شرح نهج البالغةشاریًا. قال: فإن َل  أ
 .42، صألدب الكبیراالدب االصغیر وا. ابن منفع، 6
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کند، چه چیاآی بارای شاخ  نااتوان، بهتار      انوشروان از بآرگمهر سؤال می

است؟ گفت: ل لی که با آن زندگی کند. گفت: اگر ل   نداشت؟ گفات: در ایان   

تانی داشته باشد که لیوب وی را بپوشاانند. گفات: اگار دوساتانی     صورت، دوس

مال و ثروتی داشته باشد تاا ناآد ماردم محباوب       نداشت؟ گفت: در این صورت،

شود. گفت: اگر مال و ثروتی نداشت؟ گفت: پس سکوت کند. گفت: اگر سکوت 

 1نکند؟ گفت: در این صورت مرگی راحت، برای او بهتر است.

 در زمان قدرت . ارزش عفو 4-3

 2سآاوارترین مردم به لفوکردن، تواناترین ایشان به هنگام کیفردادن است.

 نویسد:   ا   بان یکی ا  حکیمان می ابن ابی الحدید در ادامه این سخن گهربار امام علی
 3لذّت بخشش، گواراتر از لذت انت ام است.

 کند:  ان نقل میدهد که  مخشری ا  انوشرو در مناب  عربی نشان می وجو جست
 4در بخشش، لذتی را دیدی  که در انت ام نیایتی .

 . خطر زبان4-4

   5گآد.ای است که اگر رهایش کنی، میزبان تربیت نشده، درّنده

                                              
؟ َقاَل: َعنٌل َیِعیُش ِبِه. َقاَل: َفإْن َلْ  َیُکْن َلُه عنٌل؟ َقاَل: َفإخواٌن 1 ْشیاِء َخْیٌر ِلْلَمرِء الَعیيِّ

َ
َیْسُتُروَن َعَلیمِه. َقماَل: َفمإْن . َأي  األ

اِس. َقاَل:  َیُکْن َلُه إخواٌن؟ َقاَل: ُب ِبِه إلی النَّ َفإْن َلْ  َیُکْن َلُه َماٌل؟ َقاَل: َفَعيٌّ َصاِمٌت. َقاَل: َفإْن َلْ  َیُکمْن َلمه؟ َقماَل: َفَماٌل َیَتَحبَّ
 (.324، ص2، جالمنتظم في تاریخ األمم والملو ؛ ابن الجوزی، 345، ص3، جلرساسل األدبیةَفَمْوٌپ ُمِریٌح )جاحظ، ا

 .92، حکمت كلمات قصار. 2
ُة الَعفِو َأطَیُب ِمن َلذَّ 3 َشِفي َواالنِتناِم )ابن ابی الحدید، . َلذَّ  (.9340، ص34، ج شرح نهج البالغةِة التَّ
َبِة )ال مخشري، 4 ِة َما َلْ  َنِجْدُه ِلْلُعُنو ذَّ  (.304، ص2ج ربیع األبرار و نصوص األخبار،. َوَجْدَنا ِلْلَعْفِو ِمَن اللَّ
 .40، حکمت كلمات قصار. 5

ای را شنید سس با تیمری آن را از سما درآورد و گفمت: کنتمرل ه بود صدای سرندهبهرام گور شب هنگام زیر درختی نشست
ربیع األبرار شد )ال مخشری، داشت، کشته نمیزبان برای انسان و سرنده خوب است، اگر این سرنده زبانش را نگاه می

 (.224، ص 2جالتذكرة الحمدونیة، ؛ ابن حمدون، 324، ص2ج و نصوص األخبار،
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 نویسد: به نقل ا  حکیمی می ابن ابی الحدید در ادامه این کلمه قصار آن حضرت
یایتاه اسات؛ زیارا    ترین چیآی است که انسان باه آن اختصااص   نطق شریف

 1صورت مع ولی است که به وسیله آن از دیگر حیوانات تمایآ پیدا کرده است.

 گفت:  شبیه این عبارت ا  بزرگمهر نقل شده است که می
انسان صورتی است که در آن ل   وجود دارد پس اگر ل ا  او را باه خطاا    

 2بیندازد، در این صورت انسان نیست.

 . قناعت4-5

کناد روی  رساد باردار و از آنچاه پشات مای      دار که به تو میاز دنیا، آن م

 3وجو دنیا، نیکو ت ش کن. توانی پس در جستگردان و اگر نمی

 کند: نقل می ابن ابی الحدید در شرو این سخن گهربار آن حضرت
نیازی چیست؟ گفت: کمی آرزوهایت و رضایت تاو  از حکیمی سؤال شد: بی

 4کند.به آنچه که برایت کفایت می

چنرین، مشرابه چنرین     هم 9شود. در مناب  عربی، این سخن به بزرگمهر نسبت داده می

پرسند: نشانه سعادت چیست؟ در شود که وقتی که ا  وی می حکمتی ا  انوشروان نقل می

 این سخن به امام علری  5گوید: به آنچه که ا  دنیا رسیده است، رضایت دهد.پاسخ می

 1شود. نیز نسبت داده می

                                              
تي َباَیَن ِبَها َسائَر الَحَیواناِپ )ابن ابی الحد. 1 ُه ُصوَرُتُه الَمعُنوَلُة الَّ ََّ ِبِه اإلنساُن ألنَّ طُق َأشَرُف ما ُخ شفرح نهفج ید، الن 

 (.9390، ص34، جالبالغة
وَرُة َفَلْیَس بِ 2 ر الخصفاسص الواضفحة و إْنَسماٍن )الوطمواط، غمر. اإلْنَساُن ُصوَرٌة ِفیَها َعْنٌل َفإْن َأْخَطَأُه اْلَعْنُل َوَلِ َمْتُه الص 

 (.330، ص 3، جالنقاسص الیاضحة
 .252، حکمت كلمات قصار. 3
یَك َوِرَضاَك ِبَما َیکِفیَك )ابن ابی الحدید، 4 ُة َتَمنِّ  (.9442، ص35، ج شرح نهج البالغة. َما الِغَنی؟ َقاَل: ِقلَّ
 .404، ص3، جت الشعرا  و البلغا محاضرات االدبا  و محاورا. الراغب االصفهانی، 5
نَیا )ابن مسکویه،  غة. َوَقَنَع ِبالُبْل 6  (.92، صالحكمة الخالدةِمَن الد 
 .13، ص2، جنثر الدرر. اآلبی، 7
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 . ناپایداری دنیا4-6

های خشکیده وَبا خیآ اسات. پاس از   ای مردم! کاالی دنیای حرام، چون برگ

تر از اطمینان داشتن باه آن  کندن از آن، لذّت بخشچراگاه آن دوری کنید که دل

است... آن کس که از دنیا زیاد برداشت به ی ر محکوم است و آن کس که از آن 

 1نیاز شد در آسایش است.بی

ا   بران یکری ا  حکیمران     بن ابی الحدید در ادامه این سخن گهربرار امرام علری   ا

 نویسد:  می
-های دنیا این است که به هیچ کس، آنچه را که اساتح اق دارد نمای  از لیب

 2دهد؛ یا از آن زیادتر است یا کمتر.

 3کند. توحیدی این عبارت را ا  بزرگمهر نقل می

 روی در کارها. میانه4-7

 4کند.که تندروی یا کندروی می بینی، مگر اینرا نمینادان 

 نویسد:  ا   بان یکی ا  حکیمان می ابن ابی الحدید در ادامه این کلمه قصار امام
شود(، مانند چسبیدن غذا به چسبد )متمای  میاگر ل   سال  باشد به ادب می

 5بدن سال .

 گفت:  شود که می در برخی ا  مناب  عربی ا  بهمن نقل می

                                              
 .241، حکمت كلمات قصار. 1
ا2 إمَّ ا َأْن َتِ یَدُه َو َها ال ُتْعِطي َأَحَدًا اْسِتْحَناَقُه، إمَّ نَیا أنَّ  ، شفرح نهفج البالغفةَأْن َتْنُنَصُه )ابن ابی الحدیمد،  . ِمْن َعْیِب الد 

 (.435، ص2ج 
 .44، ص5، جاالمتاع و المؤانسة. التوحیدی، 3
 .10، حکمت كلمات قصار. 4
مِحیِح )ابمن ابمی الحدیمد، 5 عاِم ِبالَجَسمِد الصَّ َدِب َکالِتَحاِم الطَّ

َ
، 3، ج شفرح نهفج البالغفة. إَذا َصحَّ الَعنُل الَتَحَ  ِباأل

 (.9344ص
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مردی به ل  ، مانناد نیااز بادن باه غذاسات. پاس، ادب و        نیاز ادب و جوان

 1 مردی، نیازمند ل   هستند. جوان

 . نتیجه 8

. نقل بیش ا  پنجاه عبارت ایرانی در شرو ابرن ابری الحدیرد ا  یرک سرو، نشرانه ترأثیر        4

رانی در ادب عربی است و ا  دیگر سو، وجود این سرخنان در کنرار   های ایگسترده اندیشه

شواهدی ا  آیات، احادیث و اشعار شاعران معروف عرب، نشانه حسن شهرت آنها در دوره 

 عباسی است. 

های ایرانی اشاره نکرده است، امرا در ایرن   . ابن ابی الحدید، به منب  هیچ یک ا  حکمت2

که ابن ابی الحدید بررای نقرل شرواهد     را یافتیم. احتمال اینتحقیق، مناب  بسیاری ا  آنها 

ایرانی، ا  منابعی استفاده کرده است که امرو  در اختیار ما نیستند بسیار اسرت؛  یررا منبر     

ترین منراب  ابرن   رسد، مهمبرخی ا  آنها نامشخص است. بر اساس این تحقیق به نظر می

، تبیانة حمدونیةمورد(،  8) ربی  االبرارهای ابابی الحدید در نقل این سخنان حکیمانه، کت

 مورد( هستند. 1)هر کدام  عقد الفریدو  عیون األخبار

ای بر عردم اطرالع   تواند نشانهربط و تکرار سخنان حکیمانه ایرانی، می. وجود شواهد بی3

 های ایرانی باشد.کامل وی بر حکمت

ایرانری در شرواهد ابرن ابری الحدیرد      هرای  . شباهت بین مضامین نه  البالغه و اندیشه1

شود؛ چرا که در این پژوهش، غیر ا  مواردی که ابن ابی الحدید به آنها اشاره خالصه نمی

 کرده است، شواهد دیگری نیز بیان گردید. 

                                              
َدِب َوالُمُروَءِة إَلي الَعنِل َکَحاَجِة الَبَدِن إَلمي الَغمذاِء... َفماآلداُب َوالُممُروءاُپ ُمحتاَجمٌة إَلمي الَع 1

َ
نمِل )ابمن . َحاَجُة األ

 (.42، صالحكمة الخالدةمسکویه، 
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های ایرانی که ا  سوی ابن ابی الحدید بره  . بر اساس مناب  معتبر تاریخی، برخی حکمت9

 ت، ایرانی هستند.حکیمان، نسبت داده شده اس

های تند شعوبی را در جعل و انتساب دروغین برخی ا  این مضامین به نام . نقش گرایش5

 توان نادیده گرفت.حکیمان ایرانی نمی

. یکی ا  عوامل استقبال ایرانیان ا  دین اسالم و به ویژه مذهب تشیّ  و در مقابل، نفرو   1

نزدیکی فکری این دو فرهنگ دانست. حقیقت  توانهای ایرانی در ادب عربی را میاندیشه

تر ا  چیزی است کره  تر و درخشاناین است که چهره سیاسی ایرانیان باستان بسیار روشن

نظران ما اسرت. بنرابراین، تعجّبری نردارد کره سرخنان        در  هن ما ایرانیان و حتی صاحب

همسو و  حضرت علی خواهانه و بشردوستانه امیرالمؤمنین های آ ادیایرانیان با اندیشه

ابن ابی الحدید و  شرو نه  البالغهمشترک باشد. بر اساس این تحقیق، مضامین مشترک 

 شود: های ایرانی موجود در آن، در سه بخش اصلی خالصه میحکمت

. امور سیاسی؛ شامل موضوعاتی چرون عردالت، توجّره و احتررام بره مرردم و خطرر        4

 ور ی برای مردم و دولت؛  ستم

های اخالقی برای تشویق بره قناعرت، سرخاوت،    ور اخالقی؛ در بر دارنده توصیه. ام2

 مدارا و پرهیز ا  اطاعت ا  نفس، حرص و خشم؛

 اندو ی.. دانش و معرفت؛ شامل موضوعاتی درباره ار ش عقل، ادب و حکمت3

های فکری و فرهنگی ایرانیران باسرتان بره ترتیرب، امرور سیاسری،       ترین دغدغهمهم

و اهمیّت به علم و دانش بوده است، همان چیزی که در نامه امیرالمؤمنین حضرت اخالقی 

 به مالک اشتر و کلمات قصار حضرت، تجلّی یافته است. )ر.ک: نمودار( علی
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